Capítulo 6 – Ilha das Flores

Figura 6-43 – Ponta Lopo Vaz (1ºplano) e Ponta da Rocha Alta (2ºplano)

A Baixa do Escolar, apesar de ter 17,2 m de
sonda reduzida, rebenta em ocasiões de mau tempo e provoca turbulências que, mesmo a certa distância, podem perturbar a navegação.

A navegação que pratique a costa sul da ilha
das Flores deverá portanto utilizar os resguardos
adequados e não navegar, em quaisquer condições, para dentro da batimétrica dos 50 m, recomendando-se no entanto que a aproximação vindo
de oeste seja feita fora da batimétrica dos 100 m
(sensivelmente a 1,8 M de distância mínima a costa) até marcar o farol das Lajes a norte, altura em
que é safo governar a rumos norte e NE. Assim, o
acesso ao Porto das Lajes deve ser feito pelo sul,
podendo ser utilizado como resguardo o enfiamento da Ponta da Caveira pela Ponta do Capitão
(Zv=026°).

Entre as baixas referidas e terra existem
grupos de pedras sempre cobertas com sonda mínima de 2 m, havendo sobretudo de notar-se que,
entre a Ponta da Rocha Alta e a Ponta dos Ilhéus,
as profundidades inferiores a 5 m se estendem até
700 jardas da linha de costa. De salientar que a
cerca de 600 jardas a ESSE da Ponta da Rocha Alta
(aproximadamente
na
posição
39°22,2’N031°13,1W) existe uma pedra com sonda reduzida
de 2 m.

Para dentro da batimétrica dos 50 m a linha
de costa é em geral suja, exceptuando-se contudo
a Baía da Preguiça, situada a sul da Ponta da Caveira e a zona que dá acesso por leste ao Porto das
Lajes.

Na posição definida pelo Zv=253,5° e a 2,5 M
do farol da Ponta das Lajes foi assinalado, sem
posterior confirmação, um baixo sempre coberto.
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Figura 6-44 – Ponta das Lajes vista de WSW

Fundeadouros (6.3.3.)
Para além dos fundeadouros do Porto das
Lajes das Flores que são recomendáveis, pode-se
fundear noutros locais.
Pode ser também utilizado o fundeadouro
da Ponta dos Ilhéus, que é muito abrigado dos
ventos dos quadrantes leste e que fica situado em
frente de uma pequena enseada na qual se pode
desembarcar. O fundeadouro situa-se no Zv=270°
da Ponta dos Ilhéus e a 1500 jardas desta, tendo
42 m de sonda reduzida.

Figura 6-46 – Porto da Lomba visto de ESE

Contudo, o melhor desembarcadouro deste
troço de costa é o Porto das Lajes.
Áreas de pesca (6.3.5.)
Toda a área costeira deste troço de costa
possui bons pesqueiros, sendo contudo mais frequentados os que situam na costa sul a distâncias
de terra da ordem das 4 M.
Povoações (6.3.6.)

Figura 6-45 – Ponta dos Ilhéus vista de SE

À beira-mar apenas se encontra a vila das Lajes das Flores, sede de um concelho, com cerca de
15343 habitantes e dista aproximadamente 15 km
de Santa Cruz das Flores.

Desembarcadouros (6.3.4.)
A sul da Ponta da Caveira existe o desembarcadouro da Ribeira da Silva e, próximo da Ponta da Lomba, encontra-se o Porto da Lomba, situado entre a Ponta da Lomba e a Ponta de Fora
(39°24,95’N-031°08,85’W).
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farolim Santa Cruz (871/D-2702) (39°27,27’N031°07,48’W), constituído por uma coluna com
faixas brancas e vermelhas.

Figura 6-75 – Farolim Santa Cruz visto de SW

Para sul, a leste da península de Santa Cruz,
situa-se
o
fundeadouro
do
Piquete
(39°27,01’N-031°07,15’W), em 60 m de sonda reduzida em fundo de areia fina. A posição do fundeadouro encontra-se sobre o Zv=290° ao topo
central da igreja Matriz da Santa Cruz e sobre o
Zv=204°
à
Ponta
do
Capitão
(39°23,12’N-031°09,64’W) ou o Zv=208° à Ponta da
Caveira.

Figura 6-74 – Farolim Santa Cruz

Perigos e resguardos. Batimetria – Nas
aproximações aos diversos portos e fundeadouros
de Santa Cruz navega-se em segurança a 750 jardas de terra (fora da batimétrica dos 50 m).

Para norte deste fundeadouro os fundos são
de rocha, pelo que se recomendam as devidas
precauções.
O fundeadouro da Ribeira da Cruz
(39°26,54’N-031°07,80’W) é o melhor de todos os
fundeadouros do porto e aquele que os navios devem preferir para permanecerem durante a noite,
se o tempo o permitir.

Porto (6.5.1.5.)
Descrição - O porto consta de vários fundeadouros e desembarcadouros que fornecem abrigo
aos ventos de SW a norte, por oeste.

Situa-se na Baía da Ribeira da Cruz, a sul da
península de Santa Cruz, em fundos de areia com
cerca de 40 m de sonda reduzida, sobre o Zv=332°
ao topo do Monte das Cruzes e o Zv=019° ao farolim de Santa Cruz.

Bacias de Manobra e Locais de Atracação
/Fundeadouro (6.5.1.6.)
Descrição e localização – Encontram-se na
área portuária de Santa Cruz das Flores dois fundeadouros, designadamente o fundeadouro do
Piquete e o fundeadouro da Ribeira da Cruz.

Nesta posição, o farolim tangencia a arriba
que fica ao mar mais a sul da vila, mas é boa norma
não o deixar encobrir, para que, durante a noite,
haja a possibilidade de verificar se o navio garra ou
não.

A prática dos fundeadouros acima referidos
carece de autorização do Capitão do Porto.
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Este fundeadouro dá seguro abrigo para os
ventos de SW a norte por oeste.

Figura 6-78 – Varadouro do Porto Velho

Junto à Fábrica da Baleia e na face norte de
Santa Cruz (Porto de São Pedro) existe um varadouro de pequenas dimensões.
Figura 6-76 – Topo do Monte das Cruzes visto de SE

Qualquer um destes desembarcadouros não
é utilizável com mau tempo do quadrante de leste.

Ainda na Baía da Ribeira da Cruz, situa-se
um outro fundeadouro para navios grandes, em 80
m de sonda reduzida a cerca de 1200 jardas de
terra e que se encontra sobre o Zv=322° ao topo do
Monte das Cruzes e o Zv=356° ao farolim de Santa
Cruz.

Porto do Boqueirão
É um pequeno porto que dispõe de um varadouro, de um cais de pequenas dimensões e de
uma grua manual para operar pequenas embarcações.
Neste porto atracam pequenas embarcações
de pesca e de tráfego local com boas condições de
tempo.

Figura 6-77 – Porto de São Pedro

Desembarcadouros - Os principais desembarcadouros deste porto são:

Figura 6-79 – Cais do Porto do Boqueirão visto de sul

 Boqueirão (39°27,80’N-031°07,64’W);
 Porto Velho (39°27,25’N-031°07,48’W);
 Porto das Poças (39°27,07’N-031°07,53’W).

Não dispõe de qualquer assinalamento luminoso.
Como referência para a aproximação diurna
deve ser utilizada a antiga chaminé da Fábrica da
Baleia que se encontra a aproximadamente 130
jardas a oeste da rampa do varadouro.
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Figura 6-80 – Porto do Boqueirão

Porto Velho
É essencialmente utilizado por pequenas
embarcações de pesca. Dispõe de um guincho para
auxiliar a manobra de varar embarcações.
Para a entrada no porto existe o enfiamento
definido pelos farolins Porto Velho Anterior
(872/D-2702.4) (39°27,25’N-031°07,53’W) e Porto
Velho Posterior (872.1/D-2702.41) (39°27,25’N031°07,54’W), de luz ritmada verde e de orientação Zv=261,6°.

Figura 6-82 – Farolim Porto Velho Anterior

Figura 6-81 – Varadouro e cais do Porto Velho

No Porto Velho existe também um antigo
marégrafo e diversos equipamentos de apoio armazenagem e refrigeração do pescado.

Figura 6-83 – Farolim Porto Velho Posterior

No Porto das Poças, situado próximo da
igreja Matriz, situa-se um cais com 80 m de comprimento e sonda reduzida de 2 m a que apenas
têm acesso pequenas embarcações de pesca e de
tráfego local.
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Figura 6-86 – Cais do Porto das Poças

Figura 6-84 – Enfiamento Porto Velho

Este porto dispõe de um varadouro, de escadas de acesso ao mar, de uma grua com capacidade para 2 t e outra com capacidade para 10 t.
O acesso é efectuado através de um estreito
canal de 16 jardas de largura definido pelos farolins
Porto das Poças Anterior (873/D-2703) e Porto das
Poças Posterior (873.1/D-2703.1) de luz ritmada
vermelha e Zv=284,6°, sobre postes metálicos com
faixas vermelhas e brancas.

Figura 6-87 – Porto das Poças visto de SSE

Figura 6-88 – Enfiamento do Porto das Poças

Serviços Portuários (6.5.1.7)
Meios de carga e descarga - O Porto das
Poças possui uma grua fixa com capacidade para 2
t e uma outra com capacidade de 10 t.

Figura 6-85 – Antigo marégrafo do Porto Velho
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Figura 6-89 – Farolim Porto das Poças Posterior

No varadouro do Porto das Poças existe um
guincho eléctrico para manobra e alagem das embarcações.

Figura 6-91 – Cais do Porto das Poças

No Porto Velho, junto ao varadouro, existe
um guincho eléctrico para manobra e alagem das
embarcações.

Reabastecimentos – Não existem quaisquer
facilidades logísticas para além dos bens possíveis
de adquirir no comércio local.

Não existem meios móveis.

Figura 6-90 – Farolim Porto das Poças Anterior

Figura 6-92 – Infra-estruturas apoio pesca no Porto das Poças
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Recursos Hospitalares – Existe um Centro de
Saúde em Santa Cruz das Flores.
Vias de Comunicação – Nas proximidades do
Porto de Santa Cruz das Flores existe um aeródromo de onde são efectuadas ligações diárias para diversas ilhas do Arquipélago.
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